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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง  

ส่วนงานดําเนนิงาน 

 

 

คําแถลงการณ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดข้ึนโดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 8 เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (IFRS 8: Operating Segments 

(Bound volume 2015 Consolidated without early application)) 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยปรับปรุงย่อหน้าที่ 28 

เพ่ิมย่อหน้าที่ 22.1ก และ 36ค และปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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บทนาํ   

เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

บทนาํ 1  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ส่วนงานดําเนินงาน กล่าวถึง

ข้อกาํหนดในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานดําเนินงานของกิจการ ผลิตภัณฑ์และบริการ 

ข้อมูลเกี่ยวกบัเขตภมิูศาสตร์ที่ดาํเนินกิจการ และลูกค้ารายใหญ่ 

บทนาํ 2 (บทนาํน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

บทนาํ 3 (บทนาํน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

ลกัษณะสําคญัของมาตรฐาน  

บทนาํ 4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอธิบายถึงลักษณะของข้อมูลที่กิจการควรจะเปิดเผย

เกี่ยวกบัส่วนงานดาํเนินงานของกจิการในงบการเงินประจาํปีและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล (เม่ือมีการประกาศใช้) ได้ระบุให้กิจการ

รายงานข้อมูลบางอย่างของส่วนงานดําเนินงานในงบการเงินระหว่างกาล อีกทั้งมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ียังได้ระบุข้อกาํหนดในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ

บริการ ข้อมูลเกี่ยวกบัเขตภมิูศาสตร์ และลูกค้ารายใหญ่ 

บทนาํ 5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีระบุให้กิจการเสนอรายงานทางการเงินและรายละเอียด

ข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนงานที่รายงาน ส่วนงานที่รายงานหมายถึงส่วนงานดาํเนินงานหรือผลรวมของ

ส่วนงานดําเนินงานที่ เป็นไปตามเง่ือนไข ส่วนงานดําเนินงานคือส่วนของกิจการที่ ข้อมูล 

ทางการเงินแยกต่างหากมีพร้อมอยู่เพ่ือให้ได้รับการสอบทานอย่างสมํ่าเสมอโดยผู้มีอาํนาจ

ตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ

ประเมินผลการปฏบัิติงาน โดยทั่วไปแล้วควรจะรายงานข้อมูลทางการเงินในลักษณะเดียวกันกับ

ข้อมูลที่ใช้ภายในกิจการในการประเมินผลปฏิบัติงานของส่วนงานดาํเนินงานและการตัดสินใจ 

ในการจัดสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานต่างๆ  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ส่วนงานดําเนินงาน ประกอบด้วย 

ย่อหน้าที่ 1 ถึง 37 และภาคผนวก ก ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากัน ข้อความที่พิมพ์ด้วยตวัอกัษรหนา

ถือเป็นหลักการสาํคัญ นิยามของคําศัพท์ต่างๆได้รวบรวมอยู่ในอภิธานศัพท์ มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 8 ต้องอ่านโดยคาํนึงถึงหลักการสาํคัญ คาํนาํของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

และกรอบแนวคิดสําหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เม่ือมีการประกาศใช้) ในกรณีที่

ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 
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บทนาํ 6  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องการให้กิจการรายงานการวัดผลกาํไรขาดทุนและ

สนิทรัพย์ของส่วนงานดาํเนินงาน กจิการอาจจะรายงานการวัดหน้ีสนิของส่วนงานดาํเนินงานและ

รายได้ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้าการวัดผลดังกล่าวได้มีการนําเสนอแก่ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุด      

ด้านการดาํเนินงานเป็นประจาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินยังระบุให้มีการกระทบยอดรวม

ของรายได้ กาํไรขาดทุน สินทรัพย์ หน้ีสินและจาํนวนอื่นๆที่เปิดเผยไว้ของส่วนงานดาํเนินงาน  

กบัจาํนวนเงินที่กจิการแสดงในงบการเงิน  

บทนาํ 7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ที่ได้รับ

จากผลิตภัณฑ์หรือบริการ (หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการที่คล้ายคลึงกัน) เกี่ยวกับประเทศที่

กิจการได้รับรายได้และมีสินทรัพย์อยู่ และเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ โดยไม่คาํนึงว่าฝ่ายบริหาร  

จะนําข้อมูลน้ีมาใช้ในการตัดสินใจด้านการดําเนินงานหรือไม่ อย่างไรก็ตามมาตรฐาน          

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ได้ต้องการให้กจิการรายงานข้อมูลที่ไม่ได้มีไว้ใช้เป็นการภายใน

ถ้าข้อมูลน้ีไม่ได้มีพร้อมอยู่แล้วและต้นทุนในการจัดทาํข้อมูลจะไม่คุ้มค่า 

บทนาํ 8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพิจารณา

ส่วนงานดําเนินงาน ผลิตภัณฑ์และบริการของส่วนงานดําเนินงาน ความแตกต่างระหว่าง 

การวัดมูลค่าที่ใช้ในการรายงานข้อมูลส่วนงานดําเนินงานและการวัดมูลค่าในงบการเงิน  

และการเปล่ียนแปลงการวัดมูลค่าของส่วนงานดาํเนินงานจากงวดก่อน  

บทนาํ 9  กิจการต้องนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาปฏิบัติกับงบการเงินประจําปีที่ 

รอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการนําไปใช้   

ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ และหากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี    

ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

บทนาํ 10-18 (บทนาํเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง ส่วนงานดาํเนินงาน 

หลกัการสําคญั  

1 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถประเมินลักษณะและผลกระทบ 

ทางการเงินของกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง และสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจที่กิจการ

ดําเนนิงานอยู่ 

ขอบเขต  

2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ต้องถือปฏบัิติกบั 

2.1 งบการเงินเฉพาะกจิการ หรือ งบการเงินของกจิการ สาํหรับกจิการ ดังต่อไปน้ี  

2.1.1 กิจการที่ออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุนที่ มีการซ้ือขายในตลาดสาธารณะ  

(ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการซ้ือขายนอกตลาด

หลักทรัพย์ รวมถึงตลาดท้องถิ่นและตลาดภมิูภาค) หรือ 

2.1.2 กิจการซ่ึงย่ืนหรืออยู่ระหว่างการดําเนินการเพ่ือย่ืนงบการเงินต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกาํกับดูแลอื่น 

เ พ่ือ วัตถุประสงค์ในการออกหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เ พ่ือเสนอขาย             

ในตลาดสาธารณะ และ 

2.2  งบการเงินรวมของกลุ่มกจิการ ซ่ึงบริษัทใหญ่เป็นกจิการที่มีลักษณะดังต่อไปน้ี 

2.2.1     กิจการที่ออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุนที่ มีการซ้ือขายในตลาดสาธารณะ  

(ตลาดหลักท รัพ ย์ในประ เทศหรือ ต่า งประ เทศ หรือการ ซ้ือขายนอก 

ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดท้องถิ่นและตลาดภมิูภาค) หรือ 

2.2.2    กิจการซ่ึงย่ืนหรืออยู่ระหว่างการดาํเนินการเพ่ือย่ืนงบการเงินรวมต่อสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกาํกับดูแลอื่น 

เ พ่ือ วัตถุประสงค์ในการออกหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เ พ่ือเสนอขาย             

ในตลาดสาธารณะ 

3  สาํหรับกิจการที่ไม่ได้ถูกกาํหนดให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี และ

เลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานซ่ึงไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

กจิการต้องไม่ระบุว่าการเปิดเผยข้อมูลน้ันเป็นการเปิดเผยข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

4  หากการนาํเสนอรายงานทางการเงินประกอบด้วยงบการเงินรวมซ่ึงบริษัทใหญ่อยู่ภายใต้ขอบเขต

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่  

ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนงานเฉพาะในงบการเงินรวมเทา่น้ัน 
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ส่วนงานดําเนนิงาน  

5  ส่วนงานดาํเนินงาน หมายถึงส่วนงานของกจิการซ่ึง 

5.1 ดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่าย (รวมถึงรายได้และค่าใช้จ่าย 

ที่เกดิจากรายการที่มีกบัส่วนงานอื่นในกจิการเดียวกนั) 

5.2 ส่วนงานซ่ึงผลการดําเนินงานได้รับการสอบทานอย่างสมํ่าเสมอโดยผู้มีอาํนาจตัดสินใจ

สูงสุดด้านการดําเนินงานของกิจการ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร 

ให้กบัส่วนงานและประเมินผลการปฏบัิติงาน และ 

5.3 ส่วนงานซ่ึงข้อมูลการเงินสามารถแยกต่างหากได้ 

ส่วนงานดาํเนินงานอาจดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจซ่ึงยังไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การปฏิบัติงาน

ในช่วงเร่ิมต้น อาจเป็นส่วนงานดาํเนินงานก่อนเร่ิมมีรายได้ 

6  ไม่จําเป็นว่าทุกๆ ส่วนของกิจการจะเป็นส่วนงานดําเนินงานหรือเป็นส่วนหน่ึงของส่วนงาน

ดาํเนินงาน เช่น สาํนักงานใหญ่หรือบางแผนกที่ตามหน้าที่งานแล้วอาจไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ  

เกดิรายได้เพียงเลก็น้อยในบางโอกาสจากกจิกรรมของกจิการ อาจจะไม่ถือเป็นส่วนงานดาํเนินงาน 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ี โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ไม่ถือเป็นส่วนงานดาํเนินงาน 

7  “ผู้มีอาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน” หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากร

และประเมินผลการปฏบัิติงานของส่วนงานดาํเนินงานของกิจการ (โดยไม่จาํเป็นต้องเป็นผู้จัดการ

ที่มีช่ือตาํแหน่งดังกล่าว) โดยส่วนใหญ่ผู้มีอาํนาจตัดสนิใจสงูสดุด้านการดาํเนินงานจะเป็นประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารหรือ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ หรืออาจจะเป็นกลุ่มของคณะกรรมการ     

ของกจิการ หรือกลุ่มอื่นๆ 

8 สาํหรับกจิการส่วนใหญ่ ส่วนงานดาํเนินงานจะเข้าลักษณะสามประการตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 5 

อย่างไรกด็ี กิจการอาจจัดทาํรายงานที่แสดงกิจกรรมทางธุรกิจในหลายรูปแบบ หากผู้มีอาํนาจ

ตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานใช้ข้อมูลตามส่วนงานมากกว่าหน่ึงชุด ปัจจัยอื่นๆ อาจจะใช้ 

ในการกาํหนดกลุ่มของส่วนประกอบซ่ึงประกอบกันเป็นส่วนงานดาํเนินงานของกิจการ ซ่ึงรวมถึง

ลักษณะของกิจกรรมทางธุรกิจของแต่ละส่วนประกอบ การมีผู้จัดการที่ รับผิดชอบในแต่ละ

ส่วนประกอบ และข้อมูลที่นาํเสนอต่อคณะกรรมการ 

9  โดยทั่วไป ส่วนงานดาํเนินงานจะมีผู้จัดการส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรงและทาํหน้าที่ติดต่อกับ 

ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของกิจการเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับกิจกรรมการ

ดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน การประมาณการ หรือแผนงานของส่วนงาน คาํว่า “ผู้จัดการส่วนงาน” 

ในที่ น้ีจะหมายถึง หน้าที่ โดยไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นผู้จัดการที่มีช่ือตําแหน่งดังกล่าว ดังน้ัน  

ผู้มีอาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานอาจจะเป็นผู้จัดการส่วนงานสาํหรับบางส่วนงาน

ดําเนินงาน ผู้จัดการคนหน่ึงอาจจะเป็นผู้จัดการส่วนงานมากกว่าหน่ึงส่วนงานดําเนินงาน  

ถ้าลักษณะตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 5 สามารถประยุกต์ใช้ได้กับกลุ่มของส่วนประกอบของ
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องค์กรมากกว่าหน่ึงกลุ่ม แต่มีเพียงกลุ่มของส่วนประกอบเดียวเท่าน้ันที่ ผู้จัดการส่วนงาน 

มีหน้าที่รับผิดชอบ กลุ่มของส่วนประกอบน้ันจะถือเป็นส่วนงานดาํเนินงาน 

10  ลักษณะตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 5 อาจประยุกต์ใช้กับกลุ่มของส่วนประกอบสองส่วนหรือ

มากกว่าซ่ึงซ้อนทับกันที่ผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบ โครงสร้างดังกล่าวในบางคร้ังอาจหมายถึง

โครงสร้างองค์กรแบบเมตริกซ์ ตัวอย่างเช่น ในบางกิจการ ผู้จัดการบางคนมีหน้าที่รับผิดชอบ 

ในหลายสายผลิตภัณฑ์หรือบริการทั่วโลก ในขณะที่ ผู้จัดการคนอื่นมีหน้าที่รับผิดชอบในพ้ืนที่

ภมิูศาสตร์เฉพาะแห่ง ผู้มีอาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานจะสอบทานผลการปฏบัิติงาน

ของส่วนประกอบทั้งสองอย่างสมํ่าเสมอ และมีข้อมูลทางการเงินของทั้งสองส่วนประกอบ  

ในกรณีน้ีกจิการต้องกาํหนดว่าองค์ประกอบใดเป็นส่วนงานดาํเนินงานโดยคาํนึงถึงหลักการสาํคัญ 

ส่วนงานทีร่ายงาน 

11 กจิการต้องแยกเสนอรายงานข้อมูลของแต่ละส่วนงานดาํเนินงาน เม่ือ 

11.1 มีลักษณะตามย่อหน้าที่ 5-10 หรือ เป็นผลจากการรวมส่วนงานตั้งแต่สองส่วนงานข้ึนไป

ตามย่อหน้าที่ 12 และ 

11.2 เกนิเกณฑเ์ชิงปริมาณ ตามย่อหน้าที่ 13 

ย่อหน้าที่ 14-19 ระบุถึงสถานการณ์อื่นๆ ที่จะต้องแยกแสดงข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนงานดาํเนินงาน  

เงือ่นไขการรวมส่วนงาน   

12 ส่วนงานดาํเนินงานมักจะแสดงผลการดาํเนินงานทางการเงินในระยะยาวคล้ายๆ กันถ้ามีลักษณะ 

เชิงเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น อัตรากาํไรข้ันต้นเฉล่ียระยะยาวสาํหรับสองส่วนงาน

ดาํเนินงานน่าจะใกล้เคียงกันถ้าลักษณะเชิงเศรษฐกิจของสองส่วนงานคล้ายคลึงกัน ส่วนงาน

ดําเนินงานตั้งแต่สองส่วนงานหรือมากกว่าข้ึนไปอาจจะรวมกันเป็นส่วนงานดําเนินงานเดียว      

ถ้าการรวมกันสอดคล้องกับหลักการสาํคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กล่าวคือ  

ส่วนงานเหล่าน้ันมีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกัน และมีความคล้ายคลึงกันในแต่ละเร่ือง

ดังต่อไปน้ี 

12.1 ลักษณะของผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

12.2 ลักษณะของกระบวนการผลิต 

12.3 ประเภทหรือกลุ่มของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

12.4 วิธกีารจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑห์รือวิธกีารให้บริการ และ 

12.5 ลักษณะของสภาพแวดล้อมด้านการกาํกบัดูแล (ถ้าเกี่ยวข้อง) เช่น สถาบันการเงิน กิจการ

ประกนัภัย หรือกจิการด้านสาธารณปูโภค 
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เกณฑเ์ชิงปริมาณ   

13  กิจการต้องแยกรายงานข้อมูลของส่วนงานดาํเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ์เชิงปริมาณข้อใดข้อหน่ึง 

ดังต่อไปน้ี 

13.1 รายได้ทั้งสิ้ นที่ส่วนงานน้ันได้รับจากการขายให้กับลูกค้าภายนอกและรายได้ที่เกิดจาก 

การขายหรือโอนระหว่างส่วนงานมีจํานวนตั้ งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมทั้งสิ้ น       

ของทุกส่วนงานรวมกนัไม่ว่าจะเป็นรายได้จากภายนอกหรือภายใน 

13.2 ค่าสมับูรณ์ของผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงานมีจาํนวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของค่าสัมบูรณ์

ของ (1) ผลกาํไรรวมของทุกส่วนงานดาํเนินงานที่มีผลกาํไร และ (2) ผลขาดทุนรวมของ

ทุกส่วนงานดาํเนินงานที่มีผลขาดทุน แล้วแต่จาํนวนใดจะมากกว่า 

13.3 สินทรัพย์ของส่วนงานมีจํานวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไปของสินทรัพย์ทั้งสิ้นของทุกส่วนงาน

รวมกนั 

กิจการอาจจะพิจารณารายงานหรือเปิดเผยข้อมูลของส่วนงานดาํเนินงานที่ไม่เข้าเกณฑ์ข้างต้น 

แยกต่างหาก หากผู้บริหารเช่ือว่าข้อมูลของส่วนงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน 

14  กิจการอาจจะรวมข้อมูลของส่วนงานที่ไม่เข้าเกณฑ์เชิงปริมาณ เพ่ือให้เป็นส่วนงานที่รายงาน         

หากส่วนงานที่รวมกันน้ันมีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกัน และเข้าเง่ือนไขการรวมส่วนงาน   

ส่วนใหญ่ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 12  

15  หากผลรวมของรายได้ที่เกิดจากลูกค้าภายนอกของทุกส่วนงานที่รายงานมีจํานวนตํ่ากว่าร้อยละ 

75 ของรายได้รวมของกิจการ กิจการต้องรายงานส่วนงานเพ่ิมเติม (ถึงแม้ว่าส่วนงานที่รายงาน 

ที่เพ่ิมข้ึนน้ันจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 13) จนกระทั่งผลรวมของรายได้ 

ที่เกิดจากลูกค้าภายนอกของทุกส่วนงานที่รายงานมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของรายได้รวม

ของกจิการ 

16  ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจอื่นและส่วนงานดาํเนินงานที่ไม่ได้แยกรายงาน ต้องถูกรวมกันและ

เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “ส่วนงานอื่น” และแสดงแยกต่างหากจากรายการกระทบยอดอื่นๆ ตามที่กาํหนด

ไว้ในย่อหน้าที่ 28 นอกจากน้ี กิจการจะต้องอธิบายแหล่งที่มาของรายได้ที่ รวมอยู่ในหัวข้อ  

“ส่วนงานอื่น” ด้วย 

17  หากฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วว่าส่วนงานที่ถูกกาํหนดให้เป็นส่วนงานที่รายงานในงวดก่อนยังเป็น

ส่วนงานที่มีความสาํคัญ ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานน้ันต้องถูกแยกแสดงในงวดปัจจุบันต่อไป แม้ว่า

ส่วนงานน้ันจะไม่เข้าเกณฑก์ารรายงานตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 13 แล้วกต็าม 

18  หากมีส่วนงานดาํเนินงานซ่ึงถูกกาํหนดให้เป็นส่วนงานที่รายงานใหม่ในงวดปัจจุบันตามเกณฑ ์

เชิงปริมาณ กิจการจะต้องปรับย้อนหลังข้อมูลส่วนงานที่รายงานในงวดก่อนให้แสดงข้อมูล     

ตามส่วนงานที่กาํหนดข้ึนใหม่เพ่ือประโยชน์ในการเปรียบเทยีบ แม้ว่าส่วนงานน้ันจะไม่เข้าเกณฑ์ที่

จะจัดให้เป็นส่วนงานที่รายงานในงวดก่อน เน่ืองจากไม่เป็นไปตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 

13 ยกเว้นไม่มีข้อมูลที่จาํเป็นหรือต้นทุนในการจัดทาํข้อมูลสงูเกนิไป  
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19  ในบางกรณี อาจมีข้อจํากัดในทางปฏิบัติเกี่ยวกับจํานวนของส่วนงานที่รายงานแยกต่างหาก 

เน่ืองจากข้อมูลตามส่วนงานอาจละเอียดเกินไป แม้ว่าจะไม่มีการกาํหนดจํานวนของส่วนงานไว้

อย่างชัดเจน แต่หากจาํนวนส่วนงานที่รายงานตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 13-18 เพ่ิมข้ึนเกินกว่า

สบิส่วนงาน กจิการควรพิจารณาว่ามีข้อจาํกดัในทางปฏบัิติหรือไม่ 

การเปิดเผยขอ้มูล   

20 กิจการตอ้งเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถใช้ในการประเมินลกัษณะและ

ผลกระทบทางการเงินของกิจกรรมทางธุรกิจ และสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจที่กิจการ

ดําเนนิงานอยู่ 

21  เพ่ือให้เกดิผลตามหลักการที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 20 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี สาํหรับ 

แต่ละงวดที่มีการเสนองบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

21.1 ข้อมูลทั่วไปตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 22 

21.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกําไรหรือขาดทุนของส่วนงานที่รายงาน รวมถึงรายได้และค่าใช้จ่าย 

บางรายการที่รวมอยู่ในผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงานที่รายงาน สินทรัพย์ตามส่วนงาน 

หน้ีสนิตามส่วนงาน และเกณฑใ์นการวัดมูลค่า ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 23-27 และ 

21.3 การกระทบยอดรวมของรายได้ ผลกําไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ หน้ีสิน และรายการอื่น 

ที่มีสาระสาํคัญของทุกส่วนงานรวมกัน ให้ตรงกับยอดรวมของกิจการ ตามที่กล่าวไว้ใน 

ย่อหน้าที่ 28 

กิจการต้องกระทบยอดจํานวนในงบแสดงฐานะการเงินของส่วนงานที่รายงานกับยอดรวมใน 

งบแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันที่นาํเสนองบแสดงฐานะการเงิน และปรับย้อนหลังข้อมูล

ในงวดก่อนๆ ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 29-30 

ขอ้มูลทัว่ไป  

22 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทั่วไป ดังต่อไปน้ี 

22.1 ปัจจัยที่กิจการใช้ในการกาํหนดส่วนงานที่รายงาน รวมถึงเกณฑ์การจัดองค์กร (เช่น   
ฝ่ายบริหารเลือกจัดองค์กรตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ เขตภูมิศาสตร์       

การกาํกบัดูแลหรือหลายปัจจัยรวมกนั และมีการรวมของส่วนงานต่างๆ หรือไม่) และ 

22.1ก ดุลยพินิจที่ฝ่ายบริหารใช้ในการปฏบัิติตามเง่ือนไขการรวมส่วนงานตามย่อหน้าที่ 12 ซ่ึง

รวมถึงรายละเอียดโดยย่อของส่วนงานดําเนินงานที่ถูกรวมเข้าด้วยกัน และตัวบ่งช้ี 

ทางเศรษฐกิจที่ใช้ในการประเมินว่าส่วนงานดาํเนินงานที่ถูกรวมเข้าด้วยกันน้ันมีลักษณะ

เชิงเศรษฐกจิที่มีความคล้ายคลึงกนั และ 

22.2 ประเภทของผลิตภัณฑแ์ละบริการที่ก่อให้เกดิรายได้ของแต่ละส่วนงานที่รายงาน 
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ขอ้มูลเกีย่วกบักําไรหรือขาดทุน สินทรพัย ์และหนี้ สิน 

23 กิจการต้องรายงานผลกาํไรหรือขาดทุนของแต่ละส่วนงานที่รายงาน กิจการต้องรายงานจาํนวน

สินทรัพย์รวมและหน้ีสินรวมของแต่ละส่วนงานที่รายงานหากจํานวนน้ันได้ถูกนําเสนอต่อ 

ผู้มีอาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากน้ีกิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

ดังต่อไปน้ีสาํหรับแต่ละส่วนงานที่รายงานหากข้อมูลดังกล่าวรวมอยู่ในผลกาํไรหรือขาดทุนของ

ส่วนงานที่สอบทานโดยผู้มีอาํนาจตัดสนิใจสงูสดุด้านการดาํเนินงาน หรือข้อมูลดังกล่าวได้นาํเสนอ

ให้กับผู้มีอาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่ได้

รวมอยู่ในผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงานกต็าม 

23.1 รายได้ที่รับจากลูกค้าภายนอก 

23.2 รายได้จากรายการกบัส่วนงานดาํเนินงานอื่นในกจิการเดียวกนั 

23.3 ดอกเบ้ียรับ 

23.4 ดอกเบ้ียจ่าย 

23.5 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาํหน่าย 

23.6 รายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่มีสาระสาํคัญที่เปิดเผยตามย่อหน้าที่ 97 ของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่  1 (ปรับปรุง  2558)  เ ร่ือง  การนํ า เสนองบการเ งิน  ( เ ม่ือ มี              

การประกาศใช้) 

23.7 ส่วนแบ่งผลกาํไรหรือผลขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่บันทกึตามวิธส่ีวนได้เสีย 

23.8 ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ภาษีเงินได้ และ 

23.9 รายการที่มิใช่เงินสดที่มีสาระสาํคัญอื่นๆ ที่ไม่ใช่ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาํหน่าย 

กิจการต้องรายงานดอกเบ้ียรับแยกต่างหากจากดอกเบ้ียจ่ายสาํหรับแต่ละส่วนงานที่รายงาน เว้นแต่

รายได้ส่วนใหญ่ของส่วนงานน้ันมาจากดอกเบ้ียรับ และผู้มีอาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน

ใช้รายได้ดอกเบ้ียรับสุทธิในการประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน และใช้ในการตัดสินใจ      

ในการจัดสรรทรัพยากรให้แต่ละส่วนงาน ในสถานการณ์ดังกล่าว กิจการอาจจะรายงานดอกเบ้ียรับ

ของส่วนงานสทุธจิากดอกเบ้ียจ่าย และให้เปิดเผยการเสนอรายงานในลักษณะดังกล่าวด้วย 

24  กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ีของแต่ละส่วนงานที่รายงานหากจาํนวนน้ันรวมอยู่ในสินทรัพย์

ของส่วนงานที่ได้รับการสอบทานโดยผู้มีอาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน หรือจาํนวน

ดังกล่าวได้มีการนาํเสนอแก่ผู้มีอาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ แม้ว่าจะ

ไม่รวมในสนิทรัพย์ของส่วนงาน 

24.1 มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่บันทกึตามวิธส่ีวนได้เสีย และ 

24.2 มูลค่าการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน P0F

1
P นอกเหนือจากเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สินทรัพย์ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (ดูมาตรฐาน 

                                     
1 สาํหรับการแสดงรายการสนิทรัพย์ตามสภาพคล่อง สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนหมายถงึ สนิทรัพย์ที่คาดว่าจะสามารถแปลง

เป็นเงินสดได้ในระยะเวลาเกนิกว่า 12 เดอืนนับจากวันที่ในรายงาน  
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การบัญชี ฉบับที่  19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เม่ือมี        

การประกาศใช้)) และสทิธติามสญัญาประกนัภัย 

การวดัมูลค่า  

25  มูลค่าของแต่ละรายการของส่วนงานที่รายงานต้องเป็นเกณฑ์ที่ใช้รายงานต่อผู้มีอาํนาจตัดสินใจ

สูงสุดด้านการดาํเนินงานเพ่ือใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ

ประเมินผลการดาํเนินงาน รายการปรับปรุงและรายการตัดบัญชีที่ใช้ในการจัดทาํงบการเงินของ

กิจการ การปันส่วนรายได้ ค่าใช้จ่าย และผลกาํไรหรือขาดทุน ต้องถูกรวมในผลกาํไรหรือขาดทุน

ของส่วนงานที่รายงาน เฉพาะกรณีที่ผู้มีอาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานใช้รายการดังกล่าว

ในการวัดกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงาน ในทาํนองเดียวกัน เฉพาะสินทรัพย์และหน้ีสินที่ถูกรวมใน

มูลค่าของสินทรัพย์ของส่วนงานและหน้ีสินของส่วนงานที่ ใช้โดยผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุด 

ด้านการดาํเนินงาน จะถูกเปิดเผยเป็นข้อมูลของส่วนงานน้ัน หากจํานวนดังกล่าวถูกปันส่วนให้ 

ผลกาํไรหรือขาดทุน สินทรัพย์หรือหน้ีสินของส่วนงานที่รายงาน จาํนวนเหล่าน้ีจะต้องถูกปันส่วน

อย่างสมเหตุสมผล 

26  หากผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานใช้เกณฑ์ผลกําไรหรือขาดทุนของส่วนงาน

ดําเนินงาน สินทรัพย์ของส่วนงาน หรือหน้ีสินของส่วนงานเพียงเกณฑ์เดียวในการประเมิน       

ผลการดาํเนินงานของส่วนงาน และตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร กิจการจะต้องรายงานกาํไร

หรือขาดทุนของส่วนงาน สนิทรัพย์ของส่วนงานและหน้ีสนิของส่วนงานน้ัน หากผู้มีอาํนาจตัดสินใจ

สูงสุดด้านการดําเนินงานใช้เกณฑ์ผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงานดําเนินงาน สินทรัพย์ของ 

ส่วนงาน หรือหน้ีสินของส่วนงานมากกว่าหน่ึงเกณฑ์ เกณฑ์ที่รายงานต้องเป็นเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหาร

เช่ือว่าเป็นไปตามหลักการวัดมูลค่าซ่ึงสอดคล้องกบัวิธีที่ใช้ในการวัดมูลค่าในงบการเงินของกจิการ 

27  กจิการต้องอธบิายการวัดมูลค่าผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงาน สนิทรัพย์ของส่วนงาน และหน้ีสิน

ของส่วนงาน สาํหรับแต่ละส่วนงานที่รายงาน โดยจะต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย 

27.1 วิธกีารบันทกึบัญชีสาํหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงาน 

27.2  ลักษณะของความแตกต่างระหว่างการวัดมูลค่าผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงานที่รายงาน  

กับผลกาํไรหรือขาดทุนรวมก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือรายได้ภาษีเงินได้ของกิจการ 

และก่อนการดาํเนินงานที่ยกเลิกของกิจการ (ถ้าไม่ปรากฏชัดเจนในการกระทบยอด   

ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 28) ความแตกต่างเหล่าน้ันอาจรวมถึงนโยบายการบัญชีและ

นโยบายในการปันส่วนต้นทุนส่วนกลางซ่ึงจาํเป็นต่อการทาํความเข้าใจในการเสนอข้อมูล

แยกตามส่วนงานที่รายงาน 

27.3 ลักษณะของความแตกต่างระหว่างการวัดมูลค่าสินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงานกับสินทรัพย์

ของกิจการ (ถ้าไม่ปรากฏชัดเจนในการกระทบยอดตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  28)  

ความแตกต่างเหล่าน้ันอาจรวมถึงนโยบายการบัญชีและนโยบายในการปันส่วนสินทรัพย์ที่ใช้

ร่วมกนัซ่ึงจาํเป็นต่อการทาํความเข้าใจในการเสนอข้อมูลแยกตามส่วนงานที่รายงาน 
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27.4 ลักษณะของความแตกต่างระหว่างการวัดมูลค่าหน้ีสนิของส่วนงานที่รายงานกับหน้ีสินของ

กิจการ (ถ้าไม่ปรากฏชัดเจนในการกระทบยอดตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  28)  

ความแตกต่างเหล่าน้ันอาจรวมถึงนโยบายการบัญชีและนโยบายในการปันส่วนหน้ีสินที่ใช้

ประโยชน์ร่วมกันซ่ึงจําเป็นต่อการทาํความเข้าใจในการเสนอข้อมูลแยกตามส่วนงาน 

ที่รายงาน 

27.5 ลักษณะของการเปล่ียนแปลงในวิธีการวัดมูลค่าที่ใช้ในการคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนของ

ส่วนงานที่รายงานจากงวดก่อนๆ และผลกระทบที่เกิดข้ึน (ถ้ามี) ของการเปล่ียนแปลง

ดังกล่าวต่อผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงาน 

27.6 ลักษณะและผลกระทบของการปันส่วนแบบไม่สมมาตรให้กับส่วนงานที่รายงาน 

ตัวอย่างเช่น กจิการอาจจะปันส่วนค่าเสื่อมราคาให้กบัส่วนงานหน่ึงโดยไม่ได้มีการปันส่วน

สนิทรัพย์ที่เสื่อมสภาพได้ที่เกี่ยวข้องให้กบัส่วนงานน้ัน 

การกระทบยอด   

28  กจิการต้องทาํการกระทบยอด ทุกรายการดังต่อไปน้ี 

28.1 ผลรวมของรายได้ของทุกส่วนงานที่รายงานกบัรายได้รวมของกจิการ 

28.2 ผลรวมของกาํไรหรือขาดทุนของทุกส่วนงานที่รายงาน กับผลกาํไรหรือขาดทุนรวมก่อน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (รายได้ภาษีเงินได้) ของกิจการและก่อนการดําเนินงานที่ยกเลิก   

ของกิจการ อย่างไรกต็าม ถ้ากิจการปันส่วนบางรายการให้กับส่วนงานที่รายงาน เช่น 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (รายได้ภาษีเงินได้) กิจการอาจจะกระทบยอดผลรวมของกาํไรหรือ

ขาดทุนของทุกส่วนงานที่รายงานกบักาํไรหรือขาดทุนของกจิการหลังรายการเหล่าน้ัน 

28.3 ผลรวมของสนิทรัพย์ของทุกส่วนงานที่รายงาน กับสินทรัพย์รวมของกิจการ หากสินทรัพย์

ของส่วนงานได้ถูกนาํเสนอตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 23 

28.4 ผลรวมของหน้ีสินของทุกส่วนงานที่รายงาน กับหน้ีสินรวมของกิจการ หากหน้ีสินของ 

ส่วนงานได้ถูกนาํเสนอตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 23 

28.5 ผลรวมของรายการที่มีสาระสาํคัญอื่นๆ ที่เปิดเผยแยกตามส่วนงานที่รายงาน กับยอดรวม 

ของกจิการ 

ทุกรายการกระทบยอดที่ มีสาระสําคัญต้องถูกกําหนดและอธิบายแยกจากกัน ตัวอย่างเช่น  

มูลค่าของรายการปรับปรุงที่มีสาระสาํคัญที่ใช้ในการกระทบยอดผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงาน

ที่รายงาน กับผลกาํไรหรือขาดทุนของกิจการที่เกิดจากการใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน  

ต้องอธบิายแยกจากรายการอื่น 

การปรบัยอ้นหลงัขอ้มูลทีเ่คยรายงานไว ้

29  หากกจิการมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างภายในองค์กร ซ่ึงทาํให้ส่วนงานที่รายงานเปล่ียนแปลงไป 

กจิการต้องปรับย้อนหลังข้อมูลในงบการเงินงวดก่อนๆ รวมถึงงวดระหว่างกาล ยกเว้นไม่มีข้อมูล

ที่จําเป็นหรือต้นทุนในการจัดทาํข้อมูลสูงเกินไป การพิจารณาว่าไม่มีข้อมูลที่จําเป็นหรือต้นทุน 
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ในการจัดทาํข้อมูลสูงเกินไป ต้องพิจารณาแยกเป็นแต่ละรายการที่เปิดเผย และภายหลังจาก   

การเปล่ียนแปลงส่วนงานที่รายงาน กิจการต้องเปิดเผยว่ากิจการได้มีการปรับย้อนหลังข้อมูล  

ตามส่วนงานสาํหรับงวดก่อนๆหรือไม่ 

30  หากกจิการมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างภายในองค์กร ซ่ึงทาํให้ส่วนงานที่รายงานเปล่ียนแปลงไป 

แต่กิจการไม่ได้มีการปรับย้อนหลังข้อมูลตามส่วนงานของงวดก่อนๆ รวมถึงงวดระหว่างกาล  

เพ่ือสะท้อนให้เหน็ถึงการเปล่ียนแปลง กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลตามส่วนงานสาํหรับงวดปัจจุบัน 

ทั้งตามเกณฑเ์ดิมและเกณฑ์ใหม่ในงวดที่มีการเปล่ียนแปลง ยกเว้นไม่มีข้อมูลที่จาํเป็นหรือต้นทุน

ในการจัดทาํข้อมูลสงูเกนิไป 

การเปิดเผยขอ้มูลของกิจการ  

31  ย่อหน้าที่ 32-34 ให้นาํมาใช้กับทุกกิจการที่ต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

รวมถึงกิจการที่มีส่วนงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว บางกิจการอาจจะไม่ได้บริหารองค์กร 

ตามความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และบริการ หรือตามความแตกต่างเขตภูมิศาสตร์ ส่วนงาน 

ที่รายงานของกิจการเหล่าน้ันอาจจะรายงานรายได้ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการที่สาํคัญที่แตกต่าง

กันหลายๆอย่าง หรืออาจมีมากกว่าหน่ึงส่วนงานที่นาํเสนอรายได้ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการ

ชนิดเดียวกัน ในทาํนองเดียวกัน ส่วนงานที่รายงานอาจจะถือครองสินทรัพย์ในหลายๆ พ้ืนที่ 

ทางภูมิศาสตร์และรายงานรายได้ที่เกิดจากลูกค้าที่อยู่ในพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน หรืออาจมีมากกว่า

หน่ึงส่วนงานที่ดําเนินการในเขตภูมิศาสตร์เดียวกัน กิจการต้องรายงานข้อมูลตามย่อหน้าที่  

32-34 หากข้อมูลน้ันไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของข้อมูลของส่วนงานที่รายงานตามที่ก ําหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ขอ้มูลเกีย่วกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการ  

32  กิจการต้องรายงานรายได้จากลูกค้าภายนอกสาํหรับแต่ละผลิตภัณฑ์และบริการ หรือแต่ละกลุ่ม

ของผลิตภัณฑ์และบริการที่คล้ายคลึงกัน ยกเว้นไม่มีข้อมูลที่จาํเป็นหรือต้นทุนในการจัดทาํข้อมูล

สูงเกินไป ซ่ึงกิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว โดยรายได้ที่รายงานต้องมาจากข้อมูล 

ทางการเงินที่ใช้ในการจัดทาํงบการเงินของกจิการ 

ขอ้มูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร ์ 

33  กิจการต้องรายงานข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ ดังต่อไปน้ี ยกเว้นไม่มีข้อมูลที่จําเป็นหรือต้นทุน          

ในการจัดทาํข้อมูลสงูเกนิไป 

33.1 รายได้จากลูกค้าภายนอก (ก) จากประเทศที่กิจการตั้งอยู่ และ (ข) จากประเทศอื่นๆ  

ทุกประเทศที่กิจการมีรายได้ ในกรณีที่รายได้จากลูกค้าภายนอกจากประเทศใดประเทศ

หน่ึงมีสาระสาํคัญ ต้องมีการเปิดเผยรายได้น้ันแยกต่างหาก และกิจการต้องเปิดเผย

หลักเกณฑท์ี่ใช้ในการแยกรายได้จากลูกค้าภายนอกของแต่ละประเทศ 
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33.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน2 นอกจากเคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

สินทรัพย์ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และสิทธิตามสัญญาประกันภัย (ก) ที่ตั้งอยู่ใน

ประเทศที่กจิการดาํเนินการอยู่ (ข) ตั้งอยู่ในประเทศอื่นๆ ที่กิจการถือครองสินทรัพย์อยู่ 

ในกรณีที่สินทรัพย์ที่อยู่ในประเทศใดประเทศหน่ึงมีจํานวนที่มีสาระสาํคัญ สินทรัพย์

เหล่าน้ันต้องมีการเปิดเผยแยกต่างหาก 

จํานวนที่รายงานต้องนํามาจากข้อมูลทางการเงินซ่ึงถูกใช้ในการจัดทาํงบการเงินของกิจการ  

หากไม่มีข้อมูลที่จําเป็นหรือต้นทุนในการจัดทาํข้อมูลสูงเกินไป กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงน้ี 

กิจการอาจจะนาํเสนอยอดรวมของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของกลุ่มประเทศเพ่ิมเติมจากที่กาํหนดไว้ 

ในย่อหน้าน้ี 

ขอ้มูลเกีย่วกบัลูกคา้รายใหญ่  

34  กิจการต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่ของกิจการ ถ้ารายได้จากรายการกับ

ลูกค้าภายนอกรายใดรายหน่ึงมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ กิจการต้องเปิดเผย

ข้อเทจ็จริงน้ัน กล่าวคือ ยอดรวมของรายได้จากลูกค้าแต่ละรายดังกล่าว และระบุส่วนงานหน่ึงหรือ

หลายส่วนงานที่รายงานรายได้ดังกล่าว กจิการไม่จาํเป็นต้องเปิดเผยรายช่ือของลูกค้ารายใหญ่หรือ

จํานวนของรายได้ซ่ึงแต่ละส่วนงานได้รับจากลูกค้ารายน้ัน เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี กลุ่มของกิจการที่เสนอรายงานภายใต้การควบคุมเดียวกัน       

ต้องได้รับการพิจารณาในฐานะลูกค้าเพียงหน่ึงราย อย่างไรกต็าม กิจการต้องใช้ดุลยพินิจใน 

การประเมินว่ารัฐบาล (รวมถึงหน่วยราชการและหน่วยงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็น

หน่วยงานในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับระหว่างประเทศ) และหน่วยงานที่อยู่ภายใต้

การควบคุมของรัฐบาลน้ันถือเป็นลูกค้าเพียงหน่ึงรายหรือไม่ ในการประเมินน้ี กิจการต้อง

พิจารณาถึงระดับของการรวมตัวเชิงเศรษฐกจิระหว่างกจิการเหล่าน้ันด้วย 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลงและวนัถอืปฏิบติั  

35  กจิการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการนาํไปใช้ก่อนวันที่

มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อน

วันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

35ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

36 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

36ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

                                     
2 สาํหรับการแสดงรายการสนิทรัพย์ตามสภาพคล่อง สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนหมายถึง สนิทรัพย์ที่คาดว่าจะสามารถแปลง

เป็นเงินสดได้ในระยะเวลาเกนิกว่า 12 เดอืนนับจากวันที่ในรายงาน 
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36ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  
36ค มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน ได้มี  

การปรับปรุงย่อหน้าที่ 22 และ 28 กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวสาํหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการนาํไปใช้

ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 

กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2557)  

37  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
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ภาคผนวก ก 

คํานยิาม  

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ส่วนงานดําเนนิงาน หมายถึง ส่วนงานของกจิการซ่ึง  

 (ก) ดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่าย (รวมถึง

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากรายการที่ มีกับส่วนงานอื่นในกิจการ

เดียวกนั) 

 (ข) ผลการดําเนินงานได้รับการสอบทานอย่างสมํ่าเสมอโดยผู้มีอํานาจ

ตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรร

ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการปฏบัิติงาน และ 

   (ค) มีข้อมูลการเงินที่สามารถแยกต่างหากได้ 
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